קיץ

ב "ה
תשע"ח

טיול חוויתי לסלוניקי וצפון יוון 6-לילות  7,ימים מלאים,לשומרי
מסורת,בחצי פנסיון מהדרין

THESSALONIKI ASTORIA HOTELהמלון:

זהו מלון בוטיק אסקלוסיבי השייך לרשת בבעלות משפחתית,מאד נעים נקי ומואר
הממוקם בלב האזור התיירותי של העיר ובסמוך לכל האתרים.
חדרי המלון:

גישה חינם לאינטרנט אלחוטי זמינה בחדרים ובשטחים הציבוריים.

ארוחות:
אנו נהנה מארוחות עשירות ומגוונות  ,מגוונות מהמטבח היווני והים תיכוני מוצרים
טובים וטריים ביותר מגן הירק של הרשת המוכנות עבורנו ע"י השפית של בחדר
האוכל האלגנטי שבמלון.
חדר האוכל:

השגחה:
מהדרין בהשגחת הרב יואל קפלן שליט"א הרב של מדינות בבלקן,משגיח צמוד ,פת
ישראל ,שחיטה מהודרת ע"י הרב ישראל אהרון שליט"א רבה של קהילת
סלוניקי)מוסמך הרב מחפוד(
תפילות :בימי החול:בבית הכנסת של בית חב"ד שבמלון,ובשבת נתפלל יחד עם
הקהילה היהודית בבית בכנסת שבבנין הקהילה היהודית )קרוב מאד(
להלן תכנית הטיול:
יום שלישי :סלוניקי היפה:לאחר ארוחת הבוקר נצא לסיור בעיר ונתמקד בעבר
ובהווה של העיר בדגש יהודי ,משם נמשיך לביקור חוויתי במוזיאון היהודי ,שוק מודיאנו,
ובבית הכנסת "יד לזכרון",ונסיים את סיורנו באנדרטה להנצחת יהודי סלוניקי שנספו
בשואה ,וב"כיכר החירות" משם הדרך קצרה למלון לארוחת הערב.
יום רביעי:מעיינות המרפא החמים בלוטרקי ומפלי אדסה

לאחר ארוחת הבוקר ניסע לכיוון צפון -מערב מקדוניה אל מעיינות המרפא החמים
בלוטרה-פוזאר החבויים בהרים בגבול עם מקדוניה.בפארק :נחל זורם מפלים ,יערות,
פלג י מים ,מעיינו ת חמים ,בריכ ת המפל" ,אמבטיות"חמו ת טבעיות בהם נשתכשך
ונמנה מהנוף המדהים.
לאח ר מכ ן נמשי ך לאדסה , -בירת מחוז " פלה" ,עיר תיירות יפהפייה המפורסמת
במפל י המי ם מרהיבים שבה הנופלים מן המצוק לעמק המקדוני ,מהמפלים
המרשימים שבאתרי הטבע בצפון יוון ,נסייר באזור המפלים היפים ונצפה אל העמק
היפה,בסיום הטיול נחזור למלון לארוחת הערב.

פעילות ערב :בילוי שמח בטברנה

ערב מענג מלא שמחה בטברנה אוטנטית עם מוסיקה יוונית עממית
במהלך הערב נחגוג נשיר נרקוד ונשמח בליווי תזמורת חיה בליווי נגני
בוזוקי וזמרים)בתשלום של  20יורו(

יום חמישי:חצי האי חלקידיקי
לאחר ארוחת הבוקר נצא ליום טיול מהנה לחצי האי "חלקידיקי" הבנוי כדמוי כף יד
השולח ת שלו ש "אצבעות" א ל תו ך הי ם האגאי ,היו ם נבק ר "באצבע" המזרחית
)אתוס( נבקר בעיר היפה והעתיקה אורנו פוליס ,נערוך שייט במפרץ היפה בסיום
היום נחזור למלון לארוחת הערב.

יום שישי:טיול טבע יפיפה להר האולימפוס
לאחר ארוחת הבוקר נסע דרומה לכיוון הר האולימפוס,לאחר נסיעה של כשעה וחצי
נגיע לכפר הציורי ליטוכורו השוכן לרגלי האולימפוס שם נעצור לקפה של בוקר,
לאחר מכן נמשיך אל הר האולימפוס – ההר הגבוה ביותר ביוון המתנשא לגובה של
 2,917מטר ,נתפעם מההר המדהים ונתפעל מהנופים המרהיבים שסביבו ,נצא
למסלול הליכה קצר בנחל ונשתכשך בבריכת מים קרים לרגלי מפל יפהפה ,בסיום

נחזור למלון ונתארגן לשבת ,נדליק נרות ונצא ,לתפילת ערב שבת בבית הכנסת "יד
לזיכרון" של קהילת סלוניקי ולאחריה נחזור למלון לארוחת שבת מענגת.

יום שבת :לאחר קפה ועוגה ,נצא לתפילת השבת וקידוש עם חברי הקהילה)הליכה
של  10דקות( בסיום נשוב למלון לסעודת השבת ,לאחר מנוחת השבת נצא לסיור
בטיילת של סלוניקי,נתחיל בביקור בנמל ונשמע את סיפורם המיוחד של עובדי הנמל
והדייגים של סלוניקי היהודית ,משם נחזור למלון לתפילת מנחה, ,סעודה שלישית,
ערבית ,והבדלה.
יום ראשון:המנזרים התלויים במטאורה:היום נצא לביקור באחת מתופעות הטבע
המרשימות ביותר בעולם ,ניסע דרומה אל "המנזרים התלויים" שבנויים בראשי
הצוקים התלולים .מטאורה הוא נס גיאולוגי שחייבים לראות כדי להאמין .במטאורה
נמצא אוסף מנזרים הבנויים בקצותיהם של מצוקים מחודדים המזדקרים לגובה רב.

נתחיל בתצפית על המנזרים היושבים על סלעים תלולים ונמשיך בסיור רגלי קצר אל
רגלי מנזר "רוסאנו" משם ניסע ונבקר במנזר "ווראלם" ,נמשיך לתצפיות על מנזרים
נוספים ובסיום הטיול נחזור לסלוניקי לארוחת הערב.
יום שני:
היום יום חופשי,נוכל להסתובב בעיר ולעשות קניות ,ולהתארגן לקראת חזרתנו בערב
לארץ
לקראת ערב נסע למרכז קניות ענק וזול בשם "גמבו"
בדרכנו ארצה.

ומשם לשדה התעופה
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החבילה כוללת:
 7ימים ו  6לילות במלון אסטוריה הכשר
טיסות ישירות הלוך ושוב ת"א ,סלוניקי,ת"א
העברות
מסי נמל והיטל בטחון
טיולים בצפון יוון ובסלוניקי
אוטובוס תיירים נוח וממוזג,
מדריך ישראלי
כניסה לאתרים
טיולים איכותיים לאתרים מדהימים כולל כניסות לאתרים ומדריך ישראלי
המחיר
אדם בחדר זוגי

 1200יורו

יחיד בחדר

 1450יורו

ביטוחים ,הוצאות אישיות ותשר כלולים לא כולל טיפ למדריכה הישראלית!
באחריות הנוסע לדאוג לדרכון בתוקף לפחות לחצי שנה.
ביטוח נסיעות חובה !!!
המחיר אינו כולל:
ביטוחים  ,הוצאות אישיות ותשר למדריכה.
ערב בטברנה ) 20יורו(.

טופס הרשמה לטיול לסלוניקי ולצפון יוון קייץ יוני 2018

נא לכתוב שמותיכם באנגלית באותיות דפוס,כפי שמופיעים בדרכון.
ולפקסס את טופס הרשמה זה ביחד עם צילומי הדרכונים למשרד:
פקס072-2387000 :
מיכאל קארו050-3730025 :
רק עם ההרשמה והתשלום יובטח מקומכם!
שם הנוסע____________________:ת .לידה_______ /____ /____ :
שם הנוסע_____________________:ת .לידה______ /____ /____ :
כתובת _______________________:עיר________:מיקוד________:
מס' טלפון בבית ____________ _____-נייד____-______________ :
מייל _____________________________________________:

אנו ממליצים לדאוג לביטוח שיכסה אתכם גם במקרה של ביטול
מצידכם.
)מומלץ לבצע דרך דיזנהאוז ביטוח מעולה של הראל ובמחיר טוב(.
במקרה של הפסקת הטיול במהלכו מצד המטייל לא יוחזרו כספים
כלשהם .על הלקוח ובאחריותו לוודא כי הדרכון בתוקף לפחות ל6-
חודשים.
דמי ביטול ימסרו בהמשך.
אני מאשר/ת בזאת כי קראתי את כל התנאים בדף זה ,ואני
ומקבל/ת אותם.
בחתימתי על דף זה הנני מאשר/ת את הרשמתי לטיול לפי התנאים
המופיעים בתכנית זו.
שם הלקוח המזמין______________ :
חתימה________________:

